
 עם ילדים EMDRטיפול בניית משאבים ב
 
 *נסקי'זברברה ווי
 

לעבד את הבעיה כדי  מציב לפניו משימה קשה ביותר. EMDR-מבקש מילד לעבוד על בעיה במטפל ה
גדולים ביותר שלו. הוא מתבקש החרדה או הכעס ה ,מבוכההפחד, העם ות להתמודד ישירנדרש הילד 

כדי להימנע  לאותה תחושה שילדים נוטים בדרך כלל לעשות הכולחוות באופן ישיר חוסר נוחות רגשית, 
את עימכם  חלוקבמאמר זה אנסה ל גלים אומץ  לעשות זאת.שכל כך הרבה ילדים מ ואממנה. הפלא ה

 תהליך העיבוד תוך ובמשך להילד להוביל את  העוזרת תחתייאותה פ "משאביםלחיבור ה" תטכניק
 .EMDR - ב
 
 "המקום הבטוח"

צורך במשאב חיובי לפני תחילת הכרה בהנובע מפרוטוקול הסטנדרטי " במקום הבטוח"בהשימוש 
 חיצוני שמספק לילד או למבוגר את החוויה הנהדרת של תחושת נוחות ןהמקום הבטוח הינו זיכרו .העיבוד
מאפשר את  "המקום הבטוח"פגישות לא גמורות באשר העיבוד נהייה קשה מדי. כדרך מילוט ו, וביטחון

חיובי של  ןזיכרועלות לד מצליח לה". הימקום הבטוחנעזרים "ב. ילדים רבים הפגישהם מרגיע של סיו
 .אלהיות ביחד עם אימ למשלבדרך כלל בחוויה חיצונית, כמו  קשורהבטחון 

 :או – Resource Development Installationשל פיתוח משאבים (  פרוטוקול אנדרו לידס יצר 
(RDI מרחיב את מושג המשאבים . בפרוצדורה זו לידס ה של הפרוטוקול הסטנדרטימיושם בשלב ההכנה 

 תבקש לציין את המשאב הנחוץ לו לפתרון מצב בעייתי והוא מקליינט הבפרוצדורה שלו . מעבר לבטחון
חיבור "שנקראת  פרוצדורהתחה יברורית לאוב, פמתבקש להעלות זיכרון, או דימוי המכיל משאב זה. 

תחילת תהליך העיבוד של הפרוטוקול הסטנדרטי ובסיומו. בת מעטפת משאבים " היוצרמשאביםל
ייחודיים המתאימים באופן מדויק לצרכי הקליינט ברגע חיבור לא מודע למשאבים מתרחש ה זו פרוצדורב

נתון כמו למשל גבורה, מסוגלות, וטיפול מיטיב. המשאבים שעולים יכולים להיות קונקרטיים, מופשטים, 
 ובסיומו הם יכולים לעלות לפני תהליך עיבוד הטראומה,תוך כדי העיבוד .רוחנייםמתקנים ו, מטפוריים

  ,Bob Tinkerכגון בילדים פלים טמגם  ומשמשים כמצע של הכלה המקל ומחיש את תהליך העיבוד.
Joan Lovett,  ,Deb Wasserman , Ricky Greenwaldנוסף בהחיבור למשאבים ך של הכירו בער

 קליינטים צעיריםטיפול עם משאבים בתחום של בניית בבעבודה שלי שאני רואה התרומה  .טוחלמקום הב
לאורך כל שלבי  יים ובעלי משמעות עבור הקליינטטנתאו ,למשאבים פנימיים חיבורהיא בפיתוח 

 הפרוטוקול.
 

 הטכניקה אותה בניתי מבוססת על שלושה עקרונות :
 

 מבוגרים.באותה קלות כפי שעושים זאת המאורגן ומסודר  באופן תזיכרונומעבדים ילדים לא .1  
 .מבוגריםאופן מלא יותר מאשר בהווה ב יםומתפקד ייםח יםד.יל2  
 .יםבהווה מאשר למבוגרביחס לרגשותיו ת יותר מיידיות ולביליותגובות הרבה יש  יםלילד.3  
 

בחדר המשחקים  "ואן ועכשי"כייחודית של הילד בה הבחוויבמדויק משימתו של המטפל הינה להבחין 
 .. אלו הם המשאבים הייחודיים שלוהופעתם של היבטים חיוביים אותם הילד מביאולהתבונן היטב ב

 
 פנימי ההמרחב 

האיומים המאיימים על רגשות המלא בכל ה פנימיהבמרחב מתרחשת  EMDR-תפיסתי עבודת ה על פי 
כאשר  בקצה המרחבפוגשים את הילד כשהוא  כמטפלים אנושעבר טראומה. במצוקה רגשית או ילד ילד 

הקושי  .ACTING OUT) להשתולל (שקט, או בלהיות לדבר, הוא רוצה לשחק,  - הגנותיואחז בהוא נ
 בלתי הרגשות ה ביןשנובע מכך שאין הוא יודע  העיבודהיכנס לתהליך ל ינו העצום שלו להעתר לבקשת

 
*EMDR Institute facilitator, EMDR children trainer, senior psychologist in the    
  psychiatric child and adolescent outpatient clinic in Sheba medical center, Tel     
  Hashomer.  



 נסבלים של מבוכה, פחד, חוסר אונים וזעם מפוזרים גם רגשות חיוביים כמו שימחה, הומור, אהבה וכו'. 
תיו יסייעו לו להגיע לאיזון חדש. אם נסייע לו להתחבר לכמה מהמשאבים רגשות אלו המעידים על כוחו

הללו ב"כאן ועכשיו", לפני ובמשך העבודה, נוכל ביתר קלות להתחיל את תהליך העיבוד ולהמשיך אותו 
 עד שיושג פתרון אדפטיבי. 

 
שעה עולה בספונטני של כוח הלכל סימן  ערני המטפל להיותחיבור למשאבים במובן זה משמעו שעל 

. על המטפל לחפש את המשאבים החיוביים כגון: תבילטרלי ית בעזרת גרייה ידיולחזק אותו מ הטיפולית
הילד מנצח כאשר , כמו למשל עלות באופן ישירלים ל. משאבים כאלה יכווכו' שמחה, הומור, מסוגלות

קרירה מהחלון ביום ה רוחה תתחושכמו למשל  או תנוחת גוף התחושדרך או באופן בלתי ישיר  במשחק,
 חזקעצמו  הילד מספר כיצד חשכאשר  כיווץ השריריםתחושת או  נעימות,וחות והרגשת נמביאה להחם 

 לעלות בהקשרים שונים.חוויות משאבים כאלו יכולות הרים את השטיח בסלון. כשעזר באופן מוצלח ל
 .העיבוד וכן במהלך שלב ההערכה או בניית האמון ךבמהל המטפל צריך לחפש אותם

 
 דוגמאות 

 
 פחד להתפוצץמרועי 

כל כך גדולה שהיא עברה הכללה: רועי לא הלך לבית  הייתה פחד מפיגועים. החרדה שלו תשערועי בן ה
בטיפול  למצבים דיסוציאטיביים. סלהיכנלעתים בקר חברים. פחדיו גרמו לו היה מוכן ללא ו ספר לבדה

הוא במהלך העיבוד  לעבוד על הפחד שלו שמא הוא יתפוצץ.והתחלנו  )בביתהחדר שלו (בנינו מקום בטוח
ביירי  מצויןלנוע מסביב לחדר. הוא החל לירות בחיצים. הוא היה החל הפסיק ושביקש ל נהייה כל כך חרד

, בשמחה לו להתרחק מהפחד. הבחנתי בגאווה שלו אפשרהוהמעורבות שלו במשחק  חיצים למטרה
תנוחת הגוף המשוחררת כן בו !קריאת השמחה "יש"ובעת הפנים ה, באשר קלע ציון גבוהכבהתרגשות ו

 שכולנו זקוקים להם כדיאלו הם המשאבים  רועי.ם של ייחודיים המשאבמתבוננת בשלו. הבנתי שאני 
יכולת לחוש ה גם תוכוב תהאך הי ,וחדפילד מללא ספק וודאות. רועי היה  להתמודד עם חוסרולהמשיך 

 בעת משחקו.מסוגלות ושמחה 
 

 .והמחשבות ותהתחושות, זיהוי המשאב ושיום הרגש :משאביםלחיבור 
שהוא כשאלתי אותו ו !"עצור" :וקפץ משמחה אמרתי לוהשיג ציון גבוה בקליעה למטרה כאשר רועי 

"ואיזה רגש . בידיים וברגליים""בגוף? רועי ענה:  !"איפה אתה מרגיש את ה"יש"עומד קפוא כפסל: 
ה אתה חושב על עצמך עכשיו?", רועי:"אני די טוב בזה,אני יכול לעשות "ומ .זה?" רועי ענה:"שמח"

 דברים,זה כיף".
 

 :אינסטלציה
עקוב אחר ובלעשות לך כיף ו וכמה אתה טוב בקליעה למטרהבגוף שלך חשוב על כל הרגשות האלו "

ציון לעצור" בכל פעם שהצליח. כאשר רועי הגיע תי לו "ואמר והמשכתי להתבונן במשחק י".אצבעות
הוא  ,המסוגלות וההנאהרגשות של חמש פעמים וחמש פעמים עשיתי לו אינסטלציה  בקליעה למטרה 100

"אמא לא מרשה לי : יע לקוגניציה חיובית מתאימה יותר. הוא הגהיה מוכן להמשיך את תהליך העיבוד
 מסוכנים". תללכת למקומו

 
 לידור חושש לעזוב את הבית

כזרי על ידי כלב. מאז האירוע הוא השתנה מילד אסרטיבי ובטוח לילד הותקף באופן א עשרור בן הדלי
העיבוד נתקע סביב התמונה של "שיני הכלב" ו"כלום".  את הבית.לבד לעזוב הנצמד לאמו המפחד תלותי 

 ומסוגלות. חכושל כעס ישיר, ות הוא היה מסוגל להמשיך את העיבוד רק לאחר שהתחבר לרגש
 

 .התחושות והמחשבותושיום הרגשות, שאב זיהוי המחיבור למשאבים: 
רגל שלו לבעוט ייתן לשמתי לב שאחת מרגליו של רועי נעה קדימה ואחורה מול רגלי הכסא. הצעתי לו ש

 "חזקה":לידור" איך הרגל שלך מרגישה כשהיא בועטת?" .חזקהאפשר, יותר ויותר בכסא חזק ככל 
". בכדורגלאני הכנסתי גול , יכול לבעוט חזק אני ,עכשיו ממש כועס"כועס", ?" "וכיצד הגוף שלך מרגיש

. מכאן יכולנו להמשיך בעיבוד  יאצבעותיבקשתי ממנו לחשוב על הדברים הללו בעוד הוא עוקב אחר 



עצמו לוקח מקל את את הכלב עד לפתרון בו הוא ראה  חרריששהכעס שלו על הכלב ועל "הילד הטיפש" 
 ני אוהב כלבים, רוב הכלבים נחמדים."צם א: " בעלידור הוסיף. כשהוא יוצא החוצה

 
בעודם  "ויובעכשרגשות ב"כאן  מגווןלהגיע לי יכולים בדרך כלל עידור ורוללדים כמו תנו יעל פי המשג

ל שאולם אלו גם המשאבים  . להםשאלו הם המשאבים הייחודיים  מגיבים לחומר העולה בחדר הטיפול.
"בכאן ועכשיו" של  וענייןטבעית עדיין חשים משיכה מצוקה רגשית הם של  םלמרות סימפטומיש יםדיל

 גאווה ודחף למסוגלות, שמחה מחוויות חדשות, שאיפה להנאה וברוב המקרים גם חוויות יש להםהחיים. 
הם יכולים כך . םברגע הופעתים ת ולקצור את המשאבול מסייע לילד לזהעל פי תפיסה זו המטפמיטיבות. 

 איזון חדש.השגת עיבוד ובלשמש בשירות ה
 

 תיאורטיות:למספר גישות מתייחסת אצל ילדים  "משאבים"חיבור להפרוצדורה של 
"היוצאים מהכלל"..  תקף את משאבי העבר ההווה והעתיד המכוניםלהטיפול הנרטיבי שמטרתו לזהות ו.1

 .מסיפור החיים הדיספונקציונלי של הקליינטהחורגים המטפל מחפש ומדגיש אירועים 
 
המשאבים "מעוגנים" בגוף  הריפוי הלא מודע. יךהלתמשאבים בשירות השתמש בהיפנוזה שמטרתה ל. 2

 .NLP-גישת ה כפי שעושים גם ב
 
יחסי אובייקט  המודל של קוהוט או תיאורית העצמי של , כמו תאינטראקטיביוגישות טיפול . 3
 שים.לשלבי התפתחות חדקדם את הילד בשיקוף חיובי כדי לות משתמשה
 
 

 הקשר הטיפולי בין המטפל לילד
את התכונות ומדגיש במשך השעה הטיפולית של הילד  םהחיובי יםהעובדה שהמטפל מתקף את המשאב

קל יותר לבטוח  טיפולי בינו לילד ותורמת להגברת האופטימיות.ה קשרמחזקת את ההחיוביות של הילד 
 של עיבוד הבעיה.הקשה לעבור את המסע ן ה ותקווה שעמו ניתמאפשר בטחון, הכלמסייע כזה הבאדם 

 
 .אלון מתמודד עם דינוזאורים

" יכול משאביםלחיבור ש"דרמטי השינוי את הבחרתי להתייחס למקרה זה בהרחבה מכיוון שהוא מדגים 
ומתקשה במיקוד. המשאב שעלה כתגובה מוצף בחרדה  , עצבני,מפוחדקטן, ילד ה פגשתי בתחיל .לחולל

ברגע שהמשאב זוהה וחוזק נוצר . וגיללתואם והומור מאורגן צחוק מתפרץ וחוש  יהה יטת פה שלילפל
, לעמוד מול אבראקציה ולהשלים  EMDR-שאפשר לילד להתחיל בעבודת החזק בינינו קשר בינאישי 

 את העיבוד עד לפתרון.
פר . הוא היה ילד רדוף פחדים שנטה לבלבל בין מציאות לדמיון. מס ADHD-סבל מ שבעאלון בן 

בתוכנית על דינוזאורים. מאז הוא היה עסוק באופן  הבטלוויזיהמפגש עימי הוא צפה  חודשים לפני
הוא נצמד  האימה משתלטת על אלון."יורד החושך "כאשר כך:  . אביו תאר אותואלה ססיבי במפלצותבאו

  במיטה.שוב והתחיל להרטיב  תעורר לעיתים קרובות בבעתהמ להוריו נאבק בשינה,
. לאחר יםבנושא הדינוזאורבאופן פרסברטיבי הזה סרב להיפרד מאמו ונשאר תקוע והקופצני החרד הילד 

דבר על פארק רק להוא רצה " ללא הצלחה. מקום בטוח"לבנות עם אלון  תקופה קצרה של משחק ניסיתי
נע תפתל ובעוד אלון מ .וחטמקום במתאים כנראה ,  לא המקום בו חיים הדינוזאורים, היורה. פארק היורה

חשבתי ני לבינו. ביכמו הר החוצץ החרדה שלו הייתה נוצר קשר מועט בינינו. חשתי שלכל הכוונים 
 כאשר באופן מפתיע נתקלתי במשאב של אלון, משאב מפתיע ורב עוצמה. EMDR-לדחות את עבודת ה

 (ביוב).  הפארק הג'וראמרתי כאשר דברתי עם אלון על הפארק עשיתי כשל לשון ובמקום פארק היורה 
 , "ג'ורה ג'ורה . הוא צעק בצחוק: צחוק בשמחה רבהלנפלא שלו והתחיל ה התחבר מיד לחוש ההומוראלון 

ניתן היה לעגן את חיבור מיידי ו וניבינ וצרג'ורה זה ביוב את לא יודעת?". כאשר הצטרפתי לצחוק שלו נ
 תחושת ההנאה והחיבור בגופו.

 
 אינסטלציה שלו.זיהוי המשאב ו

 לנו ביחד.ו תי מאלון לחשוב על הצחוק וההנאה שהיבקש
 בגוף?איפה אתה מרגיש את זה 

 .בבטן



 ורמת לך לחשוב?מה היא ג
 ני אוהב לצחוק.א
 נשום"עכשיו ת .O.K,  ..אצבעותי.ן ועקוב אחרי טבב פיחשוב על הצחוק הכית

 כל פעם את אומרת לי לנשום.
איך צחקת לך. כל פעם שאתה מפחד אתה יכול לחשוב גוף שבכל הכיף את האנחנו רוצים שתרגיש כי כן, 

 .ולהרגיש כיף בגוף שלךעל הג'ורה 
 

יכול לחלוק בדיחה. ה אלא גם כ"אלון המצחיק" ,"מפוחדאלון יכול היה לחוש עצמו לא רק כ"אלון הכעת 
 איתי למרחב הפנימי שבו שכנו פחדיו. סלהיכנמוכן היה הוא עכשיו 

 
 .אצבעותימפחידים ועקוב אחרי חשוב על הדינוזאורים התכעת 

 .אני ממש מפחד
 אתה מרגיש את הפחד?איפה 

 בלב שלי.
 מילים מפחידות אומר לך הפחד בלב? זהאי

 אלון לא עונה.
 האם הוא אומר לך אני בסכנה?

 .והשיניים שלו וגודל, מהו אותו ביותר דמתחיל לספר איזה מהדינוזאורים מפחי אלון
 ה).(מדגימה בידי כמה גדול הפחד?
 לא מליון ועשרים., המספר הוא מליון

 הוא מפחיד מליון ועשרים.שחשוב על הדינוזאור וכמה תו אצבעותיזה המון. עקוב אחרי 
 אני עדיין מפחד. 

 מרגיש המון פחד.עדיין אני 
 על הדינוזאור המפחיד?עוד אני צריך לחשוב 

 .(הבעת פניו מפוחדת) בטח אפחד בליל".אני אני אחזור הביתה כש
 מפחד אפילו יותר. מליון ומאתיים. עכשיו אני

 חז בביטנו).ואחור ואל(הוא זורק את ראשו  איזה פחד! אני לא יכול לסלק אותו
 עכשיו זה חזר למליון ועשרים.

 עכשיו זה אפס.
 

 בעוד אימו מתופפת לו על כתפיו. "הדינוזאור וקברים של עצמות"אלון סיים את העיבוד בציור של 
אודות  לותבונתו והידע הנרחב ששהוא  משאב חדשקצר כעת ים נכחדו "אמר אלון. הוא "כל הדינוזאור

 זה.המשאב חיזקתי גם את הדינוזאורים. כמובן ש
 "כל הקברים של הדנוזאורים נמצאים רחוק מאד בסין" הוסיף אלון.

 ובישראל יש דינוזאורים?אני שאלתי: 
 מיללים.הם רק  שום דבר רע,. הם לא עושים מאד אבל רק קטנים כן,

 
הוא פוגש קצר יחסית כאשר תוך זמן לעיתים גם ילד מפוחד מאד כמו אלון יכו להתחיל בעיבוד 

משחק מספר מפגשים טיפול בשיטות של לעיתים קרובות יש צורך לעבוד דרך יחד עם זאת  במשאבים.
 ךבמהלהעולה  אוהבים לצייר או לכתוב כל משאבהיש ילדים עלה. כדי לאסוף את המשאבים שהילד מ

 יזדקקו להם.זמן שאותם בקופסא מיוחדת ל נואחסיפגישה וה
 

 סיכום
. בטחון, עבור רוב  ןיטחותחושת בהפחדים שכל אחד מהילדים הללו הביא לחדר הטיפול עסקו בעיקר ב

האינטראקציה  ךבמהלבאופן טבעי  והמשאבים שעל ם.יקיימתמיד הילדים תלוי בתנאים חיצוניים שלא 
זוהו אלו תכונות והנאה. כאשר  מסוגלות חהקשורים לכושל הילד הפנימיים שות הרג והיהמטפל עם 

 כלשהו. לעבד את החוויה הקשה ולהגיע לפתרוןהיה מסוגל כל אחד מהילדים  וחוזקו
 

מה  עצמנוונשאל את  באם נמקם את הדוגמאות הללו להקשר הרחב יותר של חיים בישראל בתקופה הזו
 טריגריםקיימים הרבה מאד , במקום שבו אינו וודאי ןהביטחוות במקום בו כדי לחיכל אחד זקוק 



הם  של כל ילדם והאישיים הייחודי יםור כי דווקא המשאברב זה -המפעילים  סימפטומים טראומטיים 
פנימיים המאפשרים לרועי הכוחות אלו הם ה היומיום שלו. יחיולהתפתח ב תהנוילו להמשיך להמאפשרים 

 לקלוע חיצים למטרה, ולאלון להמשיך לצחוק.ו כדור רגללידור לשחק ו
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